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INDHOLD 
Måden at dyrke naturen. Måden at være i
naturen på. Måden at bruge naturen rekreativt. 
Måden at forstå natur på. Fire forskellige 
temaer, og alligevel samhørende, fordi 
tilgangen på ét område afspejler, hvordan 
tilgangen givetvis vil være på et andet område.
Kan man dyrke sin mad og samtidig være med 
til at opbygge jordens ressourcer, og uden at 
nedbryde livet omkring, kan jeg se en større 
mening med at være i live. Her fås konkret 
hjælp til at komme i gang.
De konkrete træer og buske, der kan indgå i en 
madskov, beskrives ved detaljerede plantepor-
trætter. Der beskrives en stor mængde 
flerårige spiselige planter, der givtigt indgår i en
madskov. Der gives specifikke designs for 
hvordan at sam-plante. Der beskrives mere 
traditionelle grøntsager og krydderurter, samt 
der er en del spiselige blomster, man kan 
dyrke. 

Der vises mange eksempler, rigt illustreret – fra 
madskove og haver, hvor forbilleder og lærere 
allerede har været i gang længe, samt der 
henvises til relevant litteratur. 
Derudover er der viden om jordfrugtbarhed og 
plantesundhed, så man får baggrundsviden nok til 
at vide, hvorfor de anvendte metoder faktisk virker. 
En del af de ting, der kan gøre dyrkningen bedre, 
smukkere og mere effektiv er også medtaget: 
Drivhuse & orangerier. Vand-design og vanding. 
Brug af sten i designet. Kompostering. Mulige dyr 
at have og hvordan. Inspiration til at skabe stier og 
bruge møbler, etablere udendørskøkken og –bad, 
bygge trætophus, etablere opbevaring, bygge 
tørrehus, bruge redskaber. Inspiration om højbede, 
mistbænke, pergolaer, skilte. Og ikke mindst, 
hjertet af permakultur: En masse viden og 
inspiration om design.
Således kan dette skrift og de mange billeder i det 
være inspiration til dele af eller en helhedsplan for 
dig, der er i gang eller vil i gang med at dyrke selv.
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DEL 1. MADSKOVEN & KØKKENHAVEN
Madskoven er jordforbedrende og CO2-lagrende. Mængden 
af afgrøder pr. kvadratmeter er større end i alle andre typer 
afgrødesystemer, bl.a. på grund af plantetætheden og 
brugen af de mange lag og zoner. Madskoven udgør således 
et væsentligt supplement til fremtidens fødevareforsyning, 
og den kan etableres i såvel lille som stor skala.
1. Planteoversigt (1 side). På én side er alle planter, der 
omtales nedenfor, samlet. Print den gerne ud.
2. Træer og buske i madskoven (69 sider). 1) Frugttræer, 
2) Nøddetræer, 3) Frugtbuske, 4) Andre træer, de vigtigste, 
5) Andre træer, de særlige. I alt pt. cirka 60 træer og buske. 
3. Spiselige flerårige planter (54 sider). 1) Meget produktive 
spiselige planter, 2) Andre spiselige planter, 3) Spiselige 
bunddække-planter, 4) Spiselige løg.
4. Krydderurter (30 sider). Udelukkende mine yndlingskryd-
derurter er taget med her. 
5. Køkkenhave; gravefri kompostjordsdyrkning (40 sider). 
Her vises eksempel på det at dyrke gravefrit i udelukkende 
kompost; en metode der vinder stadigt mere indpas, og som 
er nem og logisk at følge. Udelukkende mine yndlings-
enårige grøntsager er medtaget.
6. Blomster (51 sider). Blomster er ikke kun til pryd, mange 
kan også spises. De bidrager med en diversitet af 
næringsstof-fer til mennesker og tiltrækningskraft på 
insekter. Her vises min 'must have' plan af blomster.

7. Madskov – hvad er det? (12 sider)
Grundprincipper og indhold gennemgås. En madskov byder på 
en stor mængde forskellige træer med især spiselige 
elementer, samt der er flere lag af buske og planter 
nedenunder, også med særligt fokus på det spiselige og 
derudover bidragende til diversiteten og plantesynergien. 

DEL 2. ALT DET ANDET 
8. Drivhus og orangeri (35 sider)
I et klima som det Nordeuropæiske hører drivhus og / eller 
orangeri med i den helhed det er at ønske at dyrke sin egen 
mad. Et glashus giver os muligheden at forlænge sæsonen, så 
vi kan være i tæt forbindelse med alskens grønt, uden at 
behøve at fryse. Rummet kan også være meget mere end det; 
der gives en lang række ideer. 
9. Alt det andet man bør og kan gøre (51 sider)
Hvordan og hvor have siddepladser? Hvordan og af hvad skal 
stierne laves? Hvad skal en sti bruges til? Hvordan kompostere 
til hvilke formål? Skal man have bier eller andre dyr på sit 
sted? Hvilke redskaber behøves i hvilken kvalitet? Hvordan og 
hvor opbevarer og tørrer man sine grøntsager? Det kunne 
være rart med et køkken og et bad udenfor. Og skulle man så 
egentlig ikke også have et trætophus? Og hvordan med kunst 
og æstetisk? Det er blot nogle af spørgsmålene, man kan stille 
sig, og som der gives inspirationer om.



DEL 3. DESIGN
10. Naturens geniale mønstre (30 sider). Man forundres 
og forbavses og benoves, når man kigger lidt dybere i 
skaberværkets mønstre. Lad dig rive med!
11. Vanding og vand (24 sider). Vand er basis for 
frugtbarhed og vækst. Biodiversitet forudsætter vand i 
designet. Temaet tilgås fra en lang række perspektiver, 
lige fra praktisk og konkret hvordan at få køkkenhave-
vandingen til at fungere effektivt, og til de mere filosofiske 
refleksioner om vand og vandkvalitet.
12. Sten i designet (25 sider). Sten både indrammer og 
bruges i forskellige typer design, f.eks. når der er 
niveauforskelle. Sten holder på varmen. Der vises mange 
forskellige eksempler på fine måder at bruge sten på. 
13. Højbede, mistbænke, pergolaer, stativer og skilte (35 
sider). Højbede og mistbænke kan laves på mange måder 
i mange forskellige slags materialer. Der vises eksempler 
fra forskellige steder. Skal madskovens mange lag 
udnyttes optimalt, behøves også det vertikale niveau at
blive tænkt ind i design, med stativer at vokse op ad og 
med pergolaer.  
14. Formidlere, der inspirerer til at dyrke efter naturens 
love (80 sider). Permakultur-begrebet defineres, og der 
vises eksempler på haver og dyrkere, der baserer sig på 
den dyrkningsmåde. Men også andre typer dyrkere vises 
der eksempler fra. Der beskrives gode bøger og brugbare 
hjemmesider og relevante kurser. 

15. Egne design-eksempler (25 sider)
Der vises nogle konkrete designs til inspiration, hvis man 
leger med et lille eller stort stykke jord, hvor man gerne vil 
plante flere spiselige ting og måske decideret etablere en 
madskov.

DEL 4. NATURENS LOVE & VÆRDIGRUNDLAG
16. Jordfrugtbarhed og plantesundhed (34 sider). Det 
defineres fagligt, hvad jordkvalitet, jordfrugtbarhed og 
plantesundhed specifikt er, samt hvordan man undersøger og 
måler det. Kapitlet er detaljeret omkring hvad at gøre, hvorfor 
gøre, hvordan gøre, når du vil øge udbyttet, samtidig med at 
praktisere respekt for jorden og dens levendehed.
17. Værdier og visioner (51 sider). Teksten handler fortrinsvis 
om makroniveauet af en bæredygtig livsform. Landbrug, 
energi og økonomi behøves politisk gentænkt. Brug denne 
tekst som inspiration til at bevæge dig dybere ind i dine egne 
kerneværdier gennem spejling og modstand mod det, jeg 
fremfører.




